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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan yang semakin berkembang tentu saja membutuhkan dana yang 

besar. Mereka membutuhkan dana internal atau eksternal untuk membiayai investasi 

mereka. Kebijakan pendanaan eksternal untuk melaksanakan ekspansi usaha menurut 

Riyanto (2001:214) salah satunya bisa didapatkan melalui sarana sumber dana pasar 

modal dengan cara melakukan emisi saham atau Initial Public Offering (IPO).  

Harga saham pada pasar perdana ditentukan oleh kesepakatan antara 

perusahaan emiten dengan underwriter yang telah ditunjuk oleh perusahaan emiten, 

sedangkan harga saham pada  saham  sekunder  ditentukan oleh mekanisme pasar 

(permintaan dan penawaran). Penetapan harga saham perdana pada saat IPO sangat 

sulit, karena tidak ada harga pasar sebelumnya yang dapat diobservasi untuk dipakai 

sebagai penetapan harga penawaran. Selain itu kebanyakan dari emiten mempunyai 

sedikit atau bahkan tidak ada pengalaman terhadap penetapan harga ini (Basana, 

2003). Sehingga emiten bekerjasama dengan underwriter untuk menetapkan 

kesepakatan harga saham perdana tersebut. Namun, ternyata terdapat perbedaan 

kepentingan antara emiten dengan underwriter.  

Emiten sebagai pihak yang membutuhkan dana menginginkan agar harga 

saham perdananya tinggi dengan harapan emiten dapat memperoleh dana sebesar 
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yang diharapkan dan secara otomatis dapat merealisasikan proyek ekspansi yang akan 

dilakukan. Namun, tidak demikian halnya dengan underwriter yang berusaha untuk 

meminimalkan risiko penjaminan yang menjadi tanggung jawabnya dengan 

menentukan harga yang lebih dapat diterima oleh para investor di pasar modal 

dengan harapan semua saham perdana yang ditawarkan dapat terjual (Handayani, 

2008). Sehingga tidak ada kewajiban bagi underwriter untuk membeli saham yang 

ternyata tidak laku terjual dengan harga yang sama dengan harga IPO sebagai bentuk 

dari tanggung jawab penjaminannya.  

 

Gambar 1.1 

Perusahaan yang Initial Public Offering (IPO) periode 2013-2017 

Harga saham pada saat IPO lebih  rendah  dibandingkan  dengan harga saham 

di pasar sekunder pada hari pertama, maka akan terjadi fenomena yang disebut 

underpricing. Apabila harga saham pada saat IPO lebih tinggi dibandingkan harga di 

pasar sekunder pada hari pertama disebut overpricing. Underpricing/overpricing 

merupakan fenomena yang menarik karena dialami oleh sebagian besar pasar modal  

0

5

10

15

20

25

30

35

2013 2014 2015 2016 2017

Underpricing

Overpricinig



 

3 

 
 

 
 
 

di  dunia  dan  seringkali dijumpai di pasar perdana (Ritter, 1991). Kondisi asymetry 

informasi yang menyebabkan terjadinya underpricing, dimana underwriter 

merupakan pihak yang memiliki lebih banyak informasi dan menggunakan 

ketidaktahuan emiten untuk memperkecil risiko penjaminannya (Nurhidayati, 1998).  

Fenomena lain adalah adanya penurunan harga saham atau kinerja  

perusahaan yang telah menerbitkan harga saham dalam jangka panjang (Longrun 

underperformance). Penurunan ini ditandai dengan menurunnya harga saham 

perusahaan dari waktu ke waktu dibandingkan dengan kinerja pasar secara 

keseluruhan maupun kinerja industri (Ritter, 1991). Penurunan juga ditemukan pada 

kinerja secara operasional misalnya terkait dengan laba per saham,  return  on asset 

dan lain-lainnya (McLaughlin, Robyn, Safieddine dan Gopala, 1998). 

Longrun underperformance terjadi saat kinerja perusahaan yang melakukan  

IPO tidak dapat dipertahankan dan cenderung menurun setelah periode IPO. 

Bertahannya pendapatan dapat dijelaskan sebagai kemampuan perusahaan untuk 

mempertahankan persistensi laba. Penurunan  kinerja  jangka  panjang menunjukan 

bahwa persistensi laba dalam laporan keuangan relatif rendah (Risqi dan Harto, 

2013). 

Investor menentukan keputusan berinvestasi membutuhkan informasi 

mengenai perusahaan yang ingin diinvestasikan. Informasi dapat berasal dari 

prospektus dan laporan keuangan, investor menggunakan laba sebagai dasar 

pengambilan keputusan ekonomi. Perusahaan dalam memberikan informasi yang 
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handal yaitu tercermin dengan laba yang persisten (Risqi, 2013).  

Kinerja keseluruhan perusahaan yang tergambar dalam laba perusahaan, 

pandangan ini menyatakan laba yang persisten tinggi terefleksi pada laba yang dapat 

berkesinambungan (sustainable) untuk periode yang  lama.  Menurut Penman 

(dikutip dari Fanani, 2010) mengungkapkan bahwa laba yang persisten adalah laba 

yang dapat mencerminkan keberlanjutan laba  (sustainable earnings) di masa depan. 

Menurut Schipper (2004), pandangan ini berkaitan erat dengan kinerja perusahaan 

yang diwujudkan dalam laba perusahaan yang diperoleh pada tahun berjalan. 

Persistensi laba memiliki padangan lain selain berhubungan dengan kinerja 

perusahaan yaitu berkaitan dengan kinerja harga saham pasar modal yang 

diwujudkan dalam imbal hasil. Persistensi laba berkaitan dengan kinerja saham 

perusahaan di pasar modal, semakin kuat antara laba dengan imbal pasar 

menunjukkan persistensi laba tersebut semakin tinggi (Lev dan Thiagarajan, 1993). 

Persistensi laba diukur menggunakan koefisien regresi antara laba operasi periode 

sekarang dengan laba operasi periode yang lalu (Martani, 2012). 

Penelitian Martani (2012) menguji tidak hanya kinerja harga, tetapi juga 

kinerja operasi menurun setelah IPO. Kedua anomali ini terjadi karena asimetri 

informasi antara investor dan pemilik. Laporan keuangan adalah salah satu sumber 

informasi yang digunakan oleh calon investor dan penjamin emisi untuk menilai 

perusahaan IPO. Agar lebih kredibel, laporan keuangan harus diaudit. Salah satu 

persyaratan dalam proses IPO adalah perusahaan harus menyampaikan laporan 
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keuangan yang diaudit. Laporan keuangan yang diaudit akan meningkatkan 

keandalan informasi kepada pengguna. Laporan keuangan yang andal akan 

mengurangi informasi asimetri bagi pengguna. Auditor yang bereputasi baik akan 

meningkatkan informasi yang dapat dipercaya sehingga memiliki hubungan negatif 

dengan underpricing (Beatty, 1989). 

Menurut Yustisia dan Andayani (2006), prospektus berisi informasi tentang 

tujuan go public perusahaan, jumlah saham yang ditawarkan, kegiatan dan prospek 

usaha, kebijakan dividen, kinerja keuangan perusahaan, dan lain sebagainya. Menurut 

UU RI Nomor 8 pasal 1 (26) Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, prospektus adalah 

setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar 

pihak lain membeli efek. Prospektus merupakan informasi penting yang dapat 

diperoleh oleh investor sebelum membuat keputusan investasi, hal ini mengharuskan 

calon investor dan investor untuk melihat kualitas laporan keuangan perusahaan dan 

tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Laba merupakan salah satu petunjuk 

bagi investor untuk memprediksi ramalan laba perusahaan di masa yang akan datang. 

Laba yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan merupakan salah 

satu faktor penentu keputusan investasi. Ou and Penman (1989) dan Ball and Brown 

(1968), dalam Widyastuti (2009), menyatakan bahwa laba merupakan salah satu 

bagian dari laporan keuangan yang menyediakan informasi guna memberikan respon 

kepada pelaku pasar modal. Harga IPO akan meningkat jika perusahaan memiliki 

kinerja yang baik yang tercermin dalam laporan keuangan maka perusahaan yang go 
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public cenderung melakukan manipulasi untuk membuat laporan keuangan 

perusahaan agar menarik minat investor. Salah satu cara yang dapat dilakukan 

perusahaan adalah melakukan manajemen laba.  

Healy and Wahlen (1999) menyatakan bahwa “earnings management as an 

activity where managers use judgment to alter financial reports either to mislead 

stakeholders or to influance contractual outcomes”. Manajemen laba dilakukan 

untuk memengaruhi stakeholder dalam mengambil keputusan. Laba perusahaan 

mengindikasikan kinerja perusahaan, semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan 

dikatakan bahwa kinerja perusahaan baik dan kesejahteraan pemegang saham akan 

terjamin. 

Menurut Martani (2012), manajemen laba dapat dilakukan untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan IPO. Harga IPO akan naik jika perusahaan 

memiliki kinerja yang baik yang tercermin dalam laporan keuangan. Perusahaan 

dapat mengelola kinerja untuk tujuan menaikkan harga saham. Dalam jangka 

panjang, perusahaan tidak dapat mempertahankan kinerja seperti yang ditunjukkan 

dalam laporan keuangan pada saat IPO. Biasanya, investor hanya memiliki sedikit 

informasi tentang perusahaan IPO. Mereka hanya memiliki informasi dalam 

prospektus dan informasi umum yang dapat diakses oleh publik. 

Kinerja jangka panjang yang buruk di perusahaan IPO menjelaskan bahwa 

ketidakmampuan perusahaan IPO untuk mempertahankan keberlanjutan kinerja yang 

baik di periode pasca IPO. Persistensi laba dapat dijelaskan sebagai kemampuan 
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perusahaan untuk mempertahankan laba saat ini di masa depan. Ini menjadi proksi 

dari tingkat ketidakpastian dalam prediksi untuk pendapatan masa depan atau dikenal 

sebagai ketidakpastian. Penurunan kinerja jangka panjang menunjukkan bahwa 

persistensi laba yang dilaporkan dalam prospektus relatif rendah (Martani, 2012). 

Jain dan Kini (1994) melakukan penelitian tentang kinerja operasi jangka 

panjang dari perusahaan pasca IPO. Untuk mengukur kinerja operasi, Jain dan Kini 

(1994) menggunakan Pengembalian Operasi atas Aset dan Arus Kas Operasi. Studi 

ini menyimpulkan bahwa kinerja perusahaan cenderung menurun pada periode pasca 

IPO dibandingkan dengan periode pra-IPO atau ada fenomena fenomena kinerja 

jangka panjang yang kurang. 

Berbeda dengan Jain dan Kini (1994), penelitian Martani (2012) mengusulkan 

metode jangka panjang yang berbeda. Studinya mencoba untuk menyelidiki 

hubungan antara tingkat underpricing dan persistensi laba. Sebagai akibatnya, kinerja 

pada periode IPO menjadi kurang persistensi sebagai alat untuk prediksi kinerja 

jangka panjang. Studi ini juga akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

harga saham saat penawaran perdana. 

Dalam penelitian ditemukan bahwa ada hubungan negatif antara underpricing 

dan persistensi laba Martani (2012). Namun, hubungan ini hanya ditemukan pada 

tahun pertama setelah IPO. Pada tahun kedua setelah IPO, hubungan ini tidak 

ditemukan. Ini konsisten dengan penelitian tentang kinerja jangka panjang di 
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Indonesia yang hanya ditemukan pada periode pertama satu tahun setelah IPO 

(Martani, 2004). 

Perusahaan yang melakukan underpricing/overpricing pada saat IPO di pasar 

perdana dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu reputasi underwriter, reputasi 

auditor, ukuran perusahaan,umur perusahaan, dan  Return on Equity (ROE). Faktor- 

faktor tersebut sejalan dengan teori Signalling di mana faktor- fakor tersebut dapat 

memberikan sinyal positif. Menurut Tritmen dan Trueman (dikutip dari Yoga, 2010), 

reputasi underwriter akan memberikan sinyal pada pasar saat IPO. Pasar percaya 

bahwa underwriter yang memiliki reputasi baik tidak akan menjamin perusahaan 

yang berkualitas rendah dan harga saham yang overpricing.  Disamping  itu, 

underwriter yang baik diyakini mempunyai dukungan finansial yang baik jika 

pemasaran saham tidak berjalan baik. Perusahaan memberikan  sinyal  positif  tidak 

hanya dengan menggunakan reputasi underwriter yang baik tetapi juga 

menggunakan reputasi auditor yang baik, ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan 

return on equity (ROE). 

Harga saham IPO ditentukan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan 

emiten dengan underwriter (penjamin emisi efek) , sedangkan harga saham di pasar 

sekunder ditentukan oleh mekanisme pasar. Underwriter adalah pihak yang membuat 

kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten 

dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Underwriter 

memperoleh informasi lebih baik mengenai permintaan saham emiten dibandingkan 
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emiten itu sendiri, sehingga underwriter akan memanfaatkan informasi yang dimiliki 

untuk memperoleh kesepakatan optimal dengan emiten. Sebelum penempatan saham, 

underwriter membantu perusahaan untuk menyusun prospektus dan memberikan 

penilaian yang sesuai untuk penetapan harga saham di pasar perdana. Habib dan 

Ljungqvist (2001) menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif  antara  reputasi  

underwriter dengan underpricing. 

Sejalan dengan penelitian Caster dan Manaster (1990), Sandhiaji (2004), 

Rosyati dan Arifin Sabeni (2002) yang menemukan bahwa reputasi underwriter 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap underpricing. Namun, hasil penelitian 

ini berbeda dengan hasil penelitian Yolana dan Dwi Martani (2005) yang menyatakan 

bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel reputasi underwriter 

dengan underpricing. Reputasi underwriter diukur dengan menggunakan variabel 

dummy. Underwriter bereputasi  tinggi diberi nilai 1 dan yang tidak bereputasi tinggi 

diberi nilai 0 (Gerianta, 2008) 

Terkait dengan IPO, pengungkapan yang baik akan menjadi nilai  tambah 

yang baik bagi emiten dalam menarik calon investor  untuk  melakukan  pendanaan 

atau investasi pada emiten tersebut. Emiten menyewa auditor independen untuk 

memeriksa kesesuaian laporan keuangan yang disusun oleh manajemen sesuai dengan 

aturan PSAK dan memberikan pendapat atas laporan yang telah diaudit. Pendapat 

wajar tanpa pengecualian dari  auditor  berperan dalam meningkatkan kepercayaan 

masyarakat akan keakuratan informasi yang disajikan dalam prospektus sebagai dasar 
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analisis pengambilan keputusan dalam investasi. Menurut Zhang et al (dikutip dari 

Dwi Martani et al., 2012), reputasi auditor yang baik meningkatkan underpricing 

karena auditor yang baik dianggap sebagai sinyal yang menguntungkan yang akan 

meningkatkan nilai saham  di  pasar sekunder. Reputasi auditor diukur menggunakan 

variabel dummy dengan menggunakan spesialisasi industri KAP. Bila volume klien 

minimal 15% dari jumlah klien pada kelompok industri diberi nilai 1, jika kurang dari 

15% diberi nilai 0 (Mayangsari, 2003). 

Penelitian di atas sejalan dengan penelitian Beatty (1989) yang menemukan 

bahwa reputasi auditor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap intial return. 

Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Sulistio (2005) dan 

Rosyati dan Sabeni (2002) bahwa reputasi auditor tidak terdapat pengaruh terhadap 

initial return. 

Ukuran perusahaan turut menentukan tingkat kepercayaan investor. Semakin 

besar perusahaan, semakin dikenal masyarakat yang berarti semakin mudah untuk 

mendapatkan informasi mengenai perusahaan. Kemudahan mendapatkan informasi 

akan meningkatkan kepercayaan investor dan mengurangi faktor ketidakpastian yang 

berarti risiko underpricing lebih kecil (Prastica, 2013:101). 

Menurut Beatty (1989) dan Zhang et al. (2007), usia perusahaan menunjukkan 

berapa lama perusahaan dapat bertahan. Semakin lama perusahaan, semakin banyak 

informasi yang akan diperoleh oleh masyarakat tentang perusahaan dan semakin 

mengurangi informasi asimetri dan mengurangi ketidakpastian di masa depan. 
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Return on Equtiy adalah indikator yang penting dalam  menilai  kinerja  

tingkat profitabilitas perusahaan. Investor menggunakan ROE sebagai indikator 

dalam mengambil keputusan berinvestasi, semakin tinggi ROE maka menunjukan 

risiko investasi kecil. Penelitian Yolana dan Martani (2005) menyatakan bahwa ROE 

berpengaruh signifikan positif terhadap underpricing. Namun hasil penelitian ini 

berbeda dengan hasil penelitian Abdullah (2000)  bahwa Return on Equity (ROE) 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap underpricing. Return on Equity diukur 

dengan  persentase  dari  laba  bersih dengan total modalnya (Martani, 2012).  

IPO merupakan suatu bidang penelitian yang tidak habis digali oleh para 

peneliti. Anomali yang banyak menjadi objek penelitian adalah adanya penurunan 

harga saham setelah saham IPO diperdagangkan di pasar modal. Fenomena pertama 

disebut underpricing karena peneliti menganggap bahwa harga penawaran yang 

ditetapkan terlalu rendah, sebab harga yang terjadi di pasar sekunder mencerminkan 

harga dalam kondisi keseimbangan (full information). Fenomena lain adalah adanya 

penurunan harga saham atau kinerja perusahaan yang telah menerbitkan harga saham 

dalam jangka panjang, penurunan ini ditandai dengan menurunnya harga saham 

perusahaan dari waktu ke waktu dibandingkan dengan kinerja pasar secara 

keseluruhan maupun kinerja industri (Martani, 2003). 

Penelitian ini akan meneliti hubungan antara underpricing dengan earnings 

persistence. Tujuan investor menggunakan informasi mengenai  perusahaan emiten 

untuk mengetahui tentang kondisi perusahaan pada saat  ini  dan  bagaimana prospek 
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di masa depan. Prospek ini dapat diprediksi dengan menggunakan persistensi laba 

perusahaan. Dengan persistensi laba yang tinggi maka ketidakpastian di masa depan 

akan lebih  rendah,  sehingga  underpricing dan earnings persistance memiliki 

hubungan negatif. Selain itu  penelitian  ini akan menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi underpricing. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang sudah 

dijelaskan, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul : 

“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underpricing ketika Initial Public Offering 

(IPO) dan Dampaknya terhadap Persistensi Laba” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka dalam hal ini peneliti 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh reputasi underwriter terhadap underpricing 

2. Bagaimana pengaruh reputasi auditor underwriter terhadap underpricing 

3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap underpricing 

4. Bagaimana pengaruh usia perusahaan perusahaan terhadap underpricing 

5. Bagaimana pengaruh return on equity (ROE) perusahaan terhadap 

underpricing 

6. Bagaimana pengaruh underpricing terhadap persistensi laba 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maksud dan tujuan 

melakukan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengaruh reputasi underwriter terhadap underpricing 

2. Mengetahui pengaruh reputasi auditor terhadap underpricing 

3. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap underpricing 

4. Mengetahui pengaruh usia perusahaan terhadap underpricing 

5. Mengetahui pengaruh return on equity (ROE) terhadap underpricing 

6. Mengetahui pengaruh underpricing terhadap persistensi laba 

  

1.4 Manfaat Penelitian 

Harapan penelitian adalah hasil dari penelitian ini dapat memberikan 

informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan, seperti : 

1. Bagi Peneliti 

Dapat memahami Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underpricing IPO dan 

Pengaruhnya terhadap Persistensi Laba. Sebagai prasyarat untuk menempuh 

ujian kelulusan Pascasarjana Universitas Widyatama. 

2. Bagi Investor 

Memberikan informasi faktor yang perlu pertimbangan dalam mengambil 

keputusan berinvestasi di pasar modal. 
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3. Bagi Kalangan Akademis 

Diharapkan penelitian ini berguna bagi para peneliti selanjutnya sebagai 

tambahan pengetahuan baru terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 

terhadap tingkat underpricing dan pengaruhnya terhadap persistensi laba 

sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian yang sejenis. 


